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ZADEVA: Potrebna skrb za poklicne voznike  

  

 

Ukrepi za zajezitev epidemije Koronavirusa se vse bolj stopnjujejo. Prevozniki se v teh težkih 

časih, kljub povečanemu tveganju za okužbo še vedno trudijo opravljati svoje osnovno 

poslanstvo ter s tem zagotavljati splošno oskrbo. Če želimo ohraniti razpoložljivost blaga, je 

pretok blaga v tem trenutku bistvenega pomena. 

S tem dopisom vas želimo le opomniti na požrtvovalno delo vseh voznikov, tako naših 

domačih, kot tudi tujih, ki v večjem številu vsakodnevno prečkajo našo državo. Gre za skromne, 

delovne ljudi. V teh kriznih časih bi pričakovali, da bi bili deležni tudi vaše dodatne podpore. 

 

Kot primer navajamo, da so v sosednji Avstriji sledili smernicam EU glede ukrepov za 

upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev 

(objavljene na spletni strani: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0324(01)   

- Prostore za počitek in parkiranje očisti in razkuži 8-krat dnevno certificirano čistilno 

podjetje v skladu z ÖNORM (kar ustreza priporočilom inštituta DE Robert-Koch) 

- Vsa počivališča in parkirna mesta so opremljena z opozorili oz. informacijami glede 

zaščitnih ukrepov (zlasti umivanje in razkuževanje rok) 

- Bencinske črpalke na bencinskih servisih omrežja ASFINAG so prednostno namenjena  

prehrani voznikov in so odprte ves čas. 

 

Včeraj smo bili prijetno presenečeni nad gesto podjetja Shell Slovenija, ki je na enem od 

bencinskih servisov imelo izobešen plakat, na katerem so voznikom zaželeli dobrodošlico in 

jih obveščali o možnosti brezplačne pijače in sendviča. Pohvalna novica, ki se je kaj hitro 

razširila širom Slovenije. Naj opozorimo, da v konkretnem primeru ne poudarjamo brezplačne 

malice, temveč odnos, ki ga je podjetje izkazalo požrtvovalnim, poštenim in delovnim 

voznikom.  
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Želeli bi, da v teh težkih časih svoj odnos do ljudi, ki delajo v tako težkih pogojih, izkažete tudi 

vi s potrebno mero skrbnosti in spoštljivosti. 

 

S spoštovanjem!  

 

 Peter Pišek, l.r., predsednik Milan Slokar, l.r., predsednik 
 Sekcije za promet pri OZS Sekcije za prevoz blaga pri GZS 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 

- Ministrstvo za infrastrukturo – Delovna skupina za koordinacijo aktivnosti sektorja 
prevozništva na območju Republike Slovenije 


